
           

Joutsenmerkki 
rakentamisessa
Heidi Vaarala

Webinaari 30.3.2022



                       

           

Ympäristömerkintä Suomi Oy

• Vastuussa Pohjoismaisesta ympäristömerkistä Joutsenmerkistä (Nordic 
Swan Ecolabel) ja yhteiseurooppalaisesta EU-ympäristömerkistä (EU 
Ecolabel)

• Toimii ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön 
toimeksiannosta

• Osinkoa jakamaton

• GENin (Global Ecolabelling Network) ja YK:n Global Compactin jäsen

ISO 14024 -standardin mukainen tyypin 1 ympäristömerkki
• Kattavat ja valvottavat ympäristövaatimukset

• Riippumaton

• Vaatimuksia tiukennetaan säännöllisesti

• Elinkaaritarkastelu
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Pohjoismaiden
yhteinen ympäristömerkki

• Suomen ja Pohjoismaiden tunnetuin 
ympäristömerkki

• Kriteerit 55 eri tuote- ja palveluryhmälle

• Suomalaisista ja pohjoismaalaisista 93 % tunnistaa 
Joutsenmerkin

• 80 % suomalaisista on sitä mieltä, että 
Joutsenmerkki helpottaa ympäristöystävällisten 
valintojen tekemistä

• Suomen 7. arvostetuin brändi yli 500 brändin 
joukosta

• Kolmannen osapuolen tarkastama 
ympäristöluokitusjärjestelmä

Lähteet:

Joutsenmerkin pohjoismainen kuluttajatutkimus 2019, IPSOS

Brändien arvostus -tutkimus 2021, Taloustutkimus 3



           

Joutsenmerkki
rakentamisessa
Pientalot, kerrostalot, koulu- ja 
päiväkotirakennukset



                       

           

Joutsenmerkityt 
rakennukset

• Rakenteilla

• Valmis
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Valmistuneet ja rakenteilla olevat Joutsenmerkki-kohteet 
Suomessa 2016-2021
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Kriteerien sisältö



             

Kriteerien rakenne

Yleiset 
vaatimukset

Rakennusprojekti ja 
pistelaskelma

Resurssitehokkuus

Energia ja jätteet

Sisäilma

Sisäilman laatua 
varmistavat 
toimenpiteet

Materiaalit

Ympäristö-, terveys- ja 
kiertotalousvaatimukset

Laatu

Menettelyt ja 
laadunvarmistus
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Pistevaatimukset

Pakolliset vaatimukset

Pakollisia vaatimuksia 41 kpl
Pistevaatimuksia 14 kpl



             

Pistevaatimukset

- Paikalliset energialähteet tai energian talteenotto (6 p)

- Asuntokohtainen lämpimän veden mittaus  (1 p)

- Laskennalliset energiahäviöt lämpimästä käyttövedestä (LKV) (1 p), 

rakennuksen hiilijalanjäljen laskeminen (1 p)

- Kodinkoneiden energialuokka (1-3 p)

- Energiatehokkaat saniteettikalusteet (1-3 p) 

- Sementti ja betoni, joilla pienempi energia- ja ilmastokuormitus (1-2 p)

- Puurakenteet (1-2 p)

Kriteerien rakenne

Yleiset 
vaatimukset

- Rakennuksen 
yleiskuvaus

- Vastuunjako

- Saavutetut pisteet

Resurssitehokkuus

- Rakennuksen 
energiankäyttö

- Valaistuksen 
tarveohjaus

- Energiatehokkaat 
kodinkoneet

- Jätteiden lajittelu

Sisäilma

- Kosteusongelmia 
estävät toimenpiteet

- Radon

- Ilmanvaihto

- Melu

- Päivänvalo

- Formaldehydi-päästöt

Materiaalit

- Materiaaliloki

- Kemialliset tuotteet

- Rakennusmateriaalit

- Puutavara

Laatu

- Ilmatiiveys

- Toimitusketjujen 
hallinta ja 
materiaalivaatimusten 
ohjaus

- Tiedot 
rakennushankkeeseen 
osallistuville

- Omavalvonta
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- Melu (ainoastaan pientalot ja kerrostalot) (1-3 p)

- Ympäristömerkityt rakennustuotteet (1-10 p)

- Tietoiset tuotevalinnat (1-2 p)

- Sertifioidut puulistat (1-2 p) 

- Kierrätetty tai uusiokäytetty materiaali (1-3 p)

- Rakennusjätteen kierrätys (1-3 p)

- ”Vihreät toimenpiteet” (1-3 p)

Kerrostalot; väh. 16/44 
Pientalot; väh. 15/42
Päiväkoti- ja koulu-
rakennukset: väh. 14/39



           

                           

Energia ja CO2 -
Joutsenmerkin keinot

• Energialuokka

- Asuinrakennukset A

- Koulut ja päiväkodit: 85 % asetuksen raja-arvosta (100 
kWhE/m2)

• Energiatehokkaat kodinkoneet

• Valaistuksen tarveohjaus

• Pistevaatimuksissa

- aurinkopaneelit

- hiilijalanjälkilaskelma

- energiankulutuksen älymittaus ja näyttö

- energian varastointi



           

                           

Kiertotalous - Joutsenmerkin 
keinot

• Lajittelumahdollisuudet

• Keräyspisteet jätteille

• Alumiinin kierrätysaste ikkunoissa ja ulko-ovissa

• Pistevaatimus: rakennusjätteen kierrätys



                       

           

Sisäilmasto - Joutsenmerkin 
keinot

• Radon

• Päivänvalon saatavuus

• Melu

• Kosteudentorjunta

• Emissiovaatimukset

• Materiaalivaatimukset



                       

           

Biodiversiteetti -
Joutsenmerkin keinot

• Puutavara kestävästi hoidetuista metsistä 
(PEFC/FSC)

• Kiellettyjen puulajien lista

• Pistevaatimus:
- Sertifioidut puulistat

- Monimuotoisten puutarhojen perustaminen

- Pesimäpaikat (linnut, hyönteiset, lepakot)

- Kaupunkiviljely

- Paikallisesti kerätyt hulevedet



           

Joutsenmerkin 
hakeminen



                       

           

Joutsenmerkin hakeminen

• Päätös Joutsenmerkin hakemisesta tehtävä 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

• Useat vaatimukset edellyttävät 
suunnitteluratkaisuja (energialuokka, päivänvalo, 
materiaalit jne.)

• Ympäristömerkinnän asiantuntijat neuvovat 
hakemusprosessissa. 

Maksut
• Hakemusmaksu 3 000 € + lupamaksu 4 €/m2 

(lämmitetty nettoala)
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Revidointi

• Kriteerejä uusitaan parhaillaan

• Lausuntovaihe 01-03/2022

• Julkaisu 2023
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https://joutsenmerkki.fi/joutsenmerkin-kriteeriehdotus-uudisrakennuksille-on-lausunnolla/


Kiitos!
Ota yhteyttä:

heidi.vaarala@ecolabel.fi

Lue lisää:

joutsenmerkki.fi

mailto:heidi.vaarala@ecolabel.fi
https://joutsenmerkki.fi/
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